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Bogyó és babóca: Hímestojások 

Elérkezett a húsvét. A tulipánok már mind kinyíltak, a rét virágba borult. 
Pihe, a lepkelány, Lili, a rózsabogár, Ugri, a szöcskelány, és Szellő, a 
szitakötő összegyűltek Babóca házában, hogy húsvéti tojásokat fessenek. 

– Hány tojást kell festenünk? – kérdezte Lili. 

– Lássuk csak… Bogyó biztosan eljön holnap locsolkodni, de jönni fog 
Baltazár, Vendel és Döme is, és persze Gömbi, Alfonz és Csiga Csaba. 

– Akkor hetet! Lássunk munkához! 

Mindenki kiválasztott hét tojást, és hozzáláttak. Szebbnél szebb 
hímestojásokat festettek. Estére el is készültek. 

– Szépek lettek! Biztosan örülni fognak holnap a fiúk – állapította meg Pihe. 
– Ideje hazaindulni! Holnap korán kelek, palacsintát fogok sütni, azzal 
várom majd a locsolóimat! 

– Én pogácsát sütök – vágta rá Lili. 

– Én pedig rétest – tette hozzá Babóca, és kikísérte a lányokat. 

Másnap reggel minden lány korán ébredt. Pihe szaladt a konyhába, 
felkötötte a kötényét, és nekilátott, hogy kikeverje a palacsintatésztát. Lili is 
kötényt kötött, és máris gyúrni kezdte a pogácsákat. Babóca rétest nyújtott, 
Szellő piskótatekercset készített. 

Ugri is izgatottan ébredt. 

– A fiúk nem kelnek korán. Van még időm, hogy megsüssem az almás 
pitét! – és egy nagy kosár almát tett az asztalra. 



De jaj! A kosár hirtelen megbillent, az almák kigurultak, és lesodorták az 
asztalról a hímestojásokkal teli tálat! A sok tojás mind összetört. 

– Jaj, a hímestojások! Most mit csináljak? Mit adok a locsolóknak? 

Kétségbeesve szaladt Babócához. 

– Babóca! Összetört az összes hímestojásom! Mind a hét! Segíts! 

– Nem érek rá, Ugri, süteményt sütök. De maradt két festetlen tojásom, ezt 
odaadom. Fesd ki gyorsan, készen leszel, mire megjönnek a fiúk. 

Ugri elfogadta a két tojást, és szaladt Lilihez. 

– Lili, darabokra törtek a tojásaim! Tudsz segíteni? 

– Nem tudok, sülnek a pogácsáim. Fogd ezt a három tojást, még van időd 
kifesteni! 

Ugri már öt tojással szaladt tovább. 

– Pihe! Segíts! Újra kell festenem a tojásokat! Mind összetört! 

– Mind összetört? Sajnálom, Ugri, de most nem mehetek veled, odaégne a 
palacsinta. Itt van ez a két festetlen tojás, neked adom. 

Ugri szaladt tovább a hét tojással, amilyen gyorsan csak tudott. Már csak 
Szellő maradt hátra. 

– Szellő! Baj van. Összetörtek a tegnap festett tojásaim. Kérlek, segíts, 
egyedül nem tudok hét tojást újrafesteni. Alig van már idő – panaszolta 
Ugri. 

– Nem érek rá, most töltöm meg a piskótatekercseket. De hadd 
gondolkozzam egy kicsit! – mondta a szitakötő. – Tudom már, ki segíthet! 
Gyere utánam!  

A szöcskelány Szellő nyomába eredt. Szaladtak az erdőn át, egészen a 
barlangig. 



– A pók? A pók fog nekem segíteni? – csodálkozott Ugri, amikor végre 
megálltak. A következő pillanatban álmosan előbújt a barlangi pók. 

– Kedves pók! Segítened kell! – kezdte Szellő. – Ugrinak összetörtek a 
tojásai, és most hét új tojást kell festenie! Nincs sok idő, mindjárt jönnek a 
fiúk locsolni. 

– Nem bánom – dünnyögte a pók. 

– Köszönöm, nagyon kedves vagy! – szipogta Ugri, és elköszönt Szellőtől. 
Felpattant a pók hátára, és már futottak is haza. Ugri ecsetet, festéket vett 
elő, és a pókkal együtt munkához látott. A pók egyszerre három tojást is ki 
tudott festeni! 

– Készen vagyunk! – mondta boldogan Ugri. Megköszönte a pók 
segítségét, és elrendezte a tojásokat a tálon. Ebben a pillanatban már 
kopogtattak is az ajtón. 

Ugri ajtót nyitott, és a hét fiú egyszerre belekezdett a locsolóversbe. 

“Ezt a kislányt megöntözöm, a szép tojást megköszönöm.” 

Mind a heten meglocsolták Ugrit. A szöcskelány büszkén nyújtotta feléjük a 
tálat, a fiúk pedig választottak egy-egy színes tojást. 

– Süteményem sajnos nincs – szólt halkan Ugri, és elmesélte, mi történt. 

– Emiatt ne aggódj! – nevettek a fiúk. – Babócánál rétest ettünk, Lilinél 
pogácsát, Pihénél palacsintát, Szellőnél pedig piskótát! Egy falat sem férne 
már a hasunkba! 



A három csibe 

(Francia népmese) 

Élt egyszer egy tyúkanyó. Ennek a tyúkanyónak volt három csibéje. Az 
egyik vörös, mint a róka, a másik fekete, mint a korom, a harmadik pedig 
fehér, mint a frissen esett hó. S mert rosszak voltak és engedetlenek, 
tyúkanyó egy napon elkergette őket. 

Ment, ment a három kiscsibe, addig mendegélt, míg egy irdatlan nagy 
erdőbe nem ért. Ott egy kis tisztás szélén állt egy kicsi kis kunyhó. A fekete 
csibe ajánlkozott, hogy majd megvizsgálja: jól zár-e a kilincs. Azzal már be 
is röppent a kunyhóba, és úgy magára csapta az ajtót, hogy azon egy lélek 
sem juthatott be. Csúfondárosan kiáltott ki az ablakon: 

- Künn tágas, benn szoros! Építsetek magatoknak másik kunyhót! 

Sírva bandukolt tovább a két kis testvér. Mentek, mendegéltek, míg egy 
másik szép kis tisztásra nem értek. Nekiláttak tüstént a kunyhóépítésnek. 
Amint a kunyhó elkészült, a vörös csibe ajánlkozott, hogy megnézi: jól zár-e 
a kilincs. Azzal máris beröppent a kunyhóba, és úgy becsapta maga után 
az ajtót, hogy azon egy lélek sem juthatott be. Aztán kiszólt az ablakon: 

- Most aztán eredj, építs te is kunyhót magadnak! 

A szegény kis fehér csibe ott maradt árván, egyes-egyedül, nem segített 
rajta senki, nem volt se anyja, se testvére. Egyszer csak csudálatos 
fényesség támadt! Amikor felpillantott, egy tündér állt előtte. Olyan szép, oly 
kedves volt, hogy aki csak rátekintett, tüstént elfelejtette minden búját-
bánatát. A kis fehér csibe elmosolyodott, és valami köszönésfélét pityegett 
a maga csibenyelvén. A tündér puha tenyerébe vette a pelyhes kis 
jószágot, és így szólt hozzá: 

- Ne búsulj, kiscsibém, tudom én, mi bánt téged. Indulj el bátran, és ha 
megint tisztásra érsz, építs ott házat magadnak. Meglátod, erős lesz, mint 
egy vár. 

S azzal, amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan el is tűnt. A fehér csibe pedig 
csak ámult-bámult egy darabig, aztán tovább tipegett az úton. Nem kellett 
messze mennie, hamarosan egy szép, nagy tisztásra bukkant, s nyomban 



nekilátott a munkának. Ahogy elkészült a kunyhó, megcsodálta kívülről, 
megbámulta belülről, aztán beköltözött, és vacsorát főzött magának. Alig 
telt el néhány nap, a róka megorrontotta a csibeszomszédságot. 
Odalopakodott a fekete csibe házához, és se szó, se beszéd, bedöntötte a 
falat. A kiscsibének épp csak annyi ideje maradt, hogy elszaladjon. Addig 
futott, míg a vörös csibe házához nem ért. De azt hiába kérlelte, hiába 
könyörgött neki, nem nyitotta ki az ajtót. Eközben odaért a róka is. Míg a 
fekete csibe remegve lapult a ház egyik falához, a róka beszakasztotta a 
másikat. Most már együtt futott a két ostoba jószág.  Éppen csak hogy 
elérték a fehér csibe házát, már jött is utánuk száját nyalogatva, nagyokat 
cuppogtatva a ravaszdi róka. A fehér csibe gyorsan kinyitotta az ajtót, a 
vörös meg a fekete - hess! - beröppent. 

- Nyissátok ki, de tüstént! - morogta vészjóslóan a róka. 

- Hát csak gyere, ha tudsz! - ingerkedett a fehér csibe. 

A róka nekirugaszkodott az ajtónak, megpróbálta betörni. De láss csodát! 
Az ajtó meg se mozdult, hiába döngette, feszegette. Nekifutott a róka a ház 
oldalának. De bárhogy erőlködött, a fal állta az ostromot. A kiscsibe meg 
annál bátrabban kiabált: 

- No, te híres, gyere, ha tudsz! Hadd lássuk, megbírsz-e velünk! 

A róka tehetetlen mérgében fejjel szaladt neki a falnak, és összezúzta rajta 
a fejét. A három pelyhes, a fekete, a vörös meg a fehér csibe azóta boldog 
egyetértésben éldegél. Álló nap sütnek-főznek, vigadoznak. Legyetek ti is a 
vendégeik! 

 



 

Húsvéti matematika 

 Segítsünk a nyuszinak a tojások szétosztásában! Először is szedje 
össze a (kisgyerek) nyuszi a tojásokat, amit előzőleg eldugunk. Lehet 
hideg - meleg játékkal is, vagy helyek, névutók meghatározásával. 
Amikor megtalál 1-1- tojást, mindig megszámolja, mennyi van. Ha 
meglesz mind az 6, ossza el 2-3-4 fészekben. Próbáljon ki minden 
variációt az osztásra, közben folyamatosan számláljon, hol van 
több/kevesebb. Majd a nyuszi megéhezhet a sok munkában, meg kell 
etetni. Ehhez répákat kell gyűjteni a répaföldről. Ez is folyamatos 
számlálásra ad lehetőséget. 

 

 Válogatás: 

Kockák, legók, duplók válogatása színek 
szerint. 

 Színvadászat 

Ma színekre fogunk vadászni. Keressünk a lakásban piros, fehér, barna, 
stb. színű dolgokat. Ki a jobb vadász? Ki talált hamarabb több dolgot, a 
testvéred, az anyukád, vagy te? 

 Színek 

Sok szép színes ceruzád van? Vedd elő mindet, nevezd meg, melyik, 
milyen színű.  Most anyu, vagy apu 3 szín nevét fogja mondani. Előszöd 
hallgasd végig, jegyezd meg, majd utána. 

 

Szükséges eszközök: tojások 

Tojás külső és belső tulajdonságaival való ismerkedés. Megfigyeljük, hogy 
a tojások különböző méretűek és törékenyek. Kísérletezzünk! 

Ha a tojást ivóvízbe tesszük, azt tapasztaljuk, hogy a tojás elsüllyed. Mi 
történik akkor, ha több kanálnyi sót teszünk a vízbe? A tojás lassan elkezd 
emelkedni és feljön a víz felszínére. A gyerekek is próbálják ki, egy-egy 
pohár szükséges hozzá. 

Fejlesztési lehetőségek: gondolkodás, figyelem, szókincsbővítés 


